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การพัฒนาหนังสืออิ เล็กทรอนิ กส์สาํ หรับเครื่องคอมพิ วเตอร์พกพาแบบหน้ าจอสัมผัส
เรื่อง การทําเครื่องเงิ น
หทัยรัตน์ บรรจงเมือง1* และ ธีรพงษ์ วิรยิ านนท์2
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอ
สัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือ
์
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีม่ ตี ่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการวิจยั ได้แก่ นักเรียน จํานวน 30 คน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั จังหวัดเชียงราย โดย
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling or Judgmental sampling) จากการลงทะเบียนฝึกอาชีพนอกเวลา
เรียน เรื่อง การทําเครื่องเงิน งานการทํา ต่ า งหูด อกพิกุล เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน แบบฝึ กหัดระหว่างเรียนแบบทดสอบก่อ นเรีย น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เรื่อง การทําเครื่องเงิน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D. ) การหาประสิทธิภาพสื่อ (E1/E2) และการทดสอบค่า t–test แบบ dependent ผลการศึกษา
พบว่ า ประสิท ธิภ าพของหนัง สือ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์สํา หรับ เครื่อ งคอมพิว เตอร์พ กพาแบบหน้ า จอสัม ผัสเรื่อ ง การทํ า
เครื่อ งเงิน พบว่ า มีป ระสิท ธิภ าพเท่ า กับ 82.90/86.42 ผลการเปรีย บเทีย บก่ อ นเรีย นและหลัง เรีย นด้ว ยหนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และความพึงพอใจที่มตี ่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงินอยู่ในระดับดีมากทีส่ ดุ
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การทําเครื่องเงิน, ผลการเปรียบเทียบทางการเรียน,
ความพึงพอใจ
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The Development of Electronic Books for use with Tablet
in Silver Waking Making
Hathairut Banjongmuang1* and Teerapong Wiriyanon2
Abstract
The purposes of this research were (1) to develop electronic books for use with tablet in silver wares
making to have the efficiency according. (2) To compare the academic achievement of the students before
and after using the electronic books not necseary to duplicate dis phase from above. (3) To study the
secondary school students’ satisfaction toward using the electronic books not necseary to duplicate dis phase
from above.
The sampling of this research is the purposive sampling of 30 students who enrolled the extra course of
silver waking making at Suksa Songkrau Maejan school, Chaing Rai province in Academic year 2012. The
research instrument are the electronic books for not necseary to duplicate dis phase from above the pre–test,
the exercise, the post-test and the questionnaire about the students’ satisfaction toward using the electronic
books for not necseary to duplicate dis phase from above. The analysis of this research use the statistics as
follow : Mean ( X ) Standards Deviation (S.D.), the media efficiency (E1/E2) and the dependent t–test. The
research findings are as follows: the efficiency of the electronic books for use with tablet in silver waking
making is 82.90/86.42. The comparison of the academic achievement of the students before and after using
the electronic books for not necseary to duplicate dis phase from above is that the students who use the
electronic books have the highher the academic achievement than the students who don’t use the electronic
book with the significance difference at .05 And the students’ satisfaction toward using the electronic books
not necseary to duplicate dis phase from above is at Excellence level.
Keywords: The efficiency the electronic books for use with tablet in silver waking making, the comparison
1111111111of the academic achievement, the satisfaction.
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1. บทนํา
การพั ฒ นาด้ า นกํ า ลัง คนของประเทศสมาชิ ก ใน
อาเซียนแต่ ละประเทศ มีแนวทางเพื่อการพัฒนาด้าน
กําลังคน ดังนัน้ ประเทศไทยได้มกี ารกําหนดนโยบายด้าน
กําลังแรงงานของประเทศไทยในนโยบายของรัฐและแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยให้
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจทีพ่ ง่ึ ตนเองและแข่งขันได้ในเวที
โลก เกี่ยวกับด้านกําลังคนให้มคี ุณภาพเป็ นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศให้มนคง
ั ่ [1] ซึง่ การพัฒนาคนให้มี
คุ ณ ภาพที่ดีนั น้ ต้ อ งอาศัย การศึก ษาเข้ า มาช่ ว ยและ
จํ า เป็ นต้ อ งอาศั ย เทคโนโลยี แ ละการเชื่ อ มโยงเป็ น
เครื อ ข่ า ยที่ ม ี อ ยู่ ท ั ว่ โลก ปรั บ เปลี่ ย นแนวทางและ
กระบวนการเรียนรูใ้ หม่ ตลอดจนการวางแนวทางการสัง่
สอนมาเป็ นการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่ างเต็มที่ โดยการนํ าเอา
กระบวนการเรียนรู้ท่ใี ห้ผูเ้ รียนมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็ น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ นํ าไปสู่การเรียนรู้แบบ
ใหม่ท่ผี เู้ รียนได้มกี ารเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ส่วนบทบาทของ
ครูได้เปลี่ยนจากครูผู้สอนเป็ นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้และ
เป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กลายมาเป็ นผู้เรียนเป็ น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็ นผู้แสวงหาความรู้
ด้วยการเรียนเฉพาะบุคคล โดยมีการสนับสนุ นให้ผเู้ รียนมี
ศักยภาพทางการเรียนด้วยตนเองตามลําพัง ซึ่งผู้เรียน
สามารถเลือกสรรบทเรียนที่เสนอในรูปของไฮเปอร์มเี ดีย
ซึ่ ง เป็ นเทคนิ ค การเชื่ อ มโยงเนื้ อ หากั บ เนื้ อ หาอื่ น ที่
เกี่ย วข้อ ง เป็ น ได้ ท ัง้ การเชื่อ มโยงจากข้อ ความไปสู่
เนื้อหาที่มคี วามเกี่ยวข้อง หรือมีส่อื ภาพและเสียง เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียนได้ด้วย
ตนเอง (Learner control) โดยการเลือกลําดับเนื้อหาได้
ตามต้องการ และเรียนตามเวลาที่เหมาะสมตามความ
สะดวกของผูเ้ รียน [2]
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ จ ัน จัดตัง้ ขึ้นในสังกัด
แผนกกองการศึกษาสงเคราะห์ กองการศึกษาพิเศษ กรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ที่จดั ตัง้ ขึ้นเป็ นแห่งที่สอง รองจากโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปิ ดทําการ
ครัง้ แรก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2501
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โครงการเครื่องเงินตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบเนื่องเมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้เสด็จเยีย่ มชมการดําเนินงาน โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ได้ทรงมีพระราชดําริว่า “เครื่องเงิน
ชาวเขาเป็ นงานศิล ปะอย่ า งหนึ่ งที่ควรอนุ ร ักษ์ ” ทาง
โรงเรียนศึกษาสงค์แม่จนั จึงได้จดั ทําโครงการเสนอต่ อ
มูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้ ร ั บ เงิ น สนั บ สนุ นในการดํ า เนิ น งานเป็ นจํ า นวน
219,760 บาท และทางโรงเรียนได้เริม่ เปิ ดดําเนินการมา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปจั จุบนั
การพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเครื่องประดับ
เงิน ในกลุ่ มโรงเรียนในโครงการเครื่องเงิน งานสนอง
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการศึกษา
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2541 ทีผ่ ่านมา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มพี ระราชกระแสให้
กาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย ช่ า งทองหลวง ให้ ค วาม
อนุ เ คราะห์ แ ก่ โ รงเรีย นศึก ษาสงเคราะห์ 6 แห่ ง
ประกอบด้วย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์น่ าน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย
โรงเรีย นศึก ษาสงเคราะห์ พ นมทวน โรงเรี ย นศึก ษา
สงเคราะห์เพชรบูรณ์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
ั ญาช่ า ง
จัง หวัด เชี ย งราย ซึ่ ง เป็ น พื้น ที่ ที่มี ภู มิ ป ญ
เครื่องเงินชาวเขา ทัง้ 6 เผ่าคือ เผ่าเย้า เผ่าม้ง เผ่า
ลีซอ เผ่ามูเซอร์ เผ่ ากะเหรี่ยงและเผ่าอาข่า ที่ดําเนิ น
โครงการเครื่ อ งเงิ น ในพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านเครื่องประดับเงิน ด้าน
การพัฒนารูปแบบ ด้านการตลาดและการจําหน่ ายผลิตผล
ของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้มรี ายได้ระหว่างเรียน [3]
ปจั จุบ ันการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องเงิน ใน
โครงการพระราชดํ าริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ มารี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ จ ัน
จังหวัดเชียงราย ในการฝึ กอาชีพ การทําเครื่องเงินนอก
เวลาเรียน ถูกจํากัดด้านเวลา เนื่องจากนักเรียนมีเวลา
เรียนการทําเครื่องเงิน โดยใช้เวลาเรียน 2 ชัวโมง/วั
่
น หลัง
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โรงเรียนเลิกเรียน ในช่วงระยะเวลา 18.00 น. - 20.00 น.
นอกจากนี้จํานวนของนักเรียนที่ม ีความสนใจในการฝึ ก
อาชีพการทําเครื่องเงินในแต่ ละปี ม ีนักเรียนเป็ นจํานวน
มาก ในส่วยของเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ครู ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายสาธิตการ
ปฏิบตั ิงานให้นักเรียนดูเป็ นราย ๆ ส่งผลให้นักเรียนคน
อื่น ๆ ต้องรอครู ผู้สอนมาทํ าการสาธิตขัน้ ตอนการ
ปฏิ บ ั ติ ง าน ดั ง นั ้น หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ึ ง เป็ นอี ก
ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปญั หาของการจัดการเรียน
การสอนวิชาเครื่องเงิน
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1llเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์สําหรับเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ พ กพาแบบหน้ า จอสัม ผัส เรื่อ ง การทํ า
เครื่องเงิน
2.2llเพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนก่ อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง
การทําเครื่องเงิน
2.3llเพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มีต่ อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
แบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1llหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาแบบหน้ า จอสัม ผัส เรื่ อ ง การทํ า เครื่ อ งเงิ น มี
ประสิทธิภาพ 80/80
3.2llนักเรียนทีเ่ รียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การทํา
เครื่องเงิน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
3.3llนั กเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่ อหนั งสืออิเล็ก
ทรอนิ กส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้ าจอ
สัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน อยู่ในระดับดีมากทีส่ ดุ
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1llประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียน โครงการ
เครื่องเงินตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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สยามบรมราชกุ มารี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ จ ัน
จังหวัดเชียงราย ในการฝึ กอาชีพ การทําเครื่องเงินนอก
เวลาเรียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา
2555 จํานวน 80 คน
4.2llกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวแทนของกลุ่มประชากร
จํานวน 30 คน โดยการเลือกตัวอย่ างแบบเจาะจง
(Purposive sampling or Judgmental sampling) จากการ
ลงทะเบี ย นฝึ ก อาชี พ นอกเวลาเรี ย น เรื่ อ ง การทํ า
เครื่องเงิน งานการทําต่างหูดอกพิกุล
5. ตัวแปรต้นตัวแปรตาม
5.1llตัว แปรต้ น คือ หนั ง สืออิเล็กทรอนิ ก ส์สํ าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เรื่อง การทํา
เครื่องเงิน
5.2llตัวแปรตาม คือ
5.2.1llประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เรื่อง
การทําเครื่องเงิน
5.2.2llผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนั กเรียนที่
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน
5.2.3llความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อหนังสือ
อิเล็ก ทรอนิ กส์สํา หรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน
6. วิ ธีการวิ จยั
6.1l lเครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั
6.1.1llเครื่องมือที่ใช้เป็ นสื่อการสอนคือ หนังสือ
อิเล็ก ทรอนิ กส์สํา หรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน
6.1.2llเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบประเมินด้ านเนื้ อหา แบบประเมินด้ านการผลิตสื่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
์
6.2ll การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
6.2.1llการสร้ า งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
ประเมินเนื้ อหาในงานการทําต่ างหู ดอกพิกุ ล โดยการ
วิเคราะห์งาน (Job Analysis) ในหน่ วยของการทําต่างหู
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ดอกพิกุล มีทงั ้ หมด 12 หน่ วยย่อย ได้แก่ งานหลอมเนื้อ
ั ่ ยวลวดเงิน งานทับแบน
เงิน งานดึงเส้นลวด งานปนเกลี
เส้นลวด งานดัดลวดทําดอกจัน งานดัดลวดทําดอกพิกุล
งานทําเม็ดไข่ปลาประกอบห่วง งานเชื่อมประกอบดอก
พิกุล งานดัดลวดสําหรับทําห่วงวงกลม งานดัดลวด
สําหรับทําตะขอเกีย่ วต่างหู งานประกอบดอกพิกุลติดกับ
ตะขอสําหรับเกีย่ วต่างหู เพื่อนําไปกําหนดเป็ นเนื้อหาใน
การทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
6.2.2llการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เรื่อง การทํา
เครื่องเงิน โดยการศึกษาทฤษฎีเกีย่ วกับการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ความรูเ้ กีย่ วกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทฤษฎีการเรียนรูจ้ ติ วิทยาทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบหนังสือ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซอฟต์ แ วร์ ท่ีใ ช้ สํ า หรับ สร้ า งหนั ง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ โปรแกรม Adobe Photoshop CS3
adobe Illustrator CS3 adobe Indesign CS6
Windows live Movie Maker Hand Brake Dropbox
เป็ นต้น ในส่วนฮาร์ดแวร์สาํ หรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คือ คอมพิว เตอร์ พกพาแบบหน้ า จอสัม ผัส (Tablet)
ทํางานบนระบบปฎิบ ัติ (ios) ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง
การทําเครื่องเงิน ผ่านการประเมินโดยผู้เชีย่ วชาญ ก่อน
นําไปใช้ทดลอง
6.2.3llการสร้างแบบฝึ กหัดระหว่างเรียน แบบ
ทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนเป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จัดทําตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิง พฤติ ก รรม โดยระบุ ถึ ง พฤติ ก รรมที่
ต้ อ งการให้ ผู้ เรีย นได้ เปลี่ยนแปลงหลัง จากเรีย นด้ ว ย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านสติปญั ญา ซึ่งแบ่งเป็ น 3
ระดับ (Level of Intellectual Skill, LS) และกําหนดด้วย
สัญลักษณ์ดงั นี้ (1) R : พืน้ คืนความรู้ (2) A : ประยุกต์
ความรู้ (3) T : ส่งถ่ ายความรู้ นํ าไปประเมินความ
สอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ และนํ าไปวิเคราะห์ค่า
ความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนกและสัมประสิทธิค์ วาม
เชื่อมัน่ กับกลุ่มประชากร เพื่อทดสอบเครื่องมือแล้วทํา
การปรับปรุงและนําไปใช้เป็ นเครื่องมือในการวิจยั ต่อไป
6.2.4llการสร้างและหาคุ ณภาพแบบสอบถาม
ความพึง พอใจ โดยศึก ษาเอกสารเกี่ย วกับ การสร้ า ง

_15-0870(001-240).indd 30

แบบสอบถามความพึงพอใจ จากตํ ารา การวัดผลทาง
การศึกษากํ าหนดรู ปแบบของการสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยให้มี
เนื้อหาและองค์ประกอบสอดคล้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่ง แบ่ ง เป็ น 2 ด้ า น คือ ด้ า นรู ป แบบของหนั ง สือ
อิเล็กทรอนิ กส์และด้านกระบวนการเรียนรู้จากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อนําไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
6.3ll การทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เก็บ ข้อ มู ล โดยการนํ า หนั ง สือ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท่ีไ ด้
ปรับปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ตามคํ า แนะนํ า ของผู้ เ ชี่ย วชาญไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มประชากร ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (1)
ทดลองแบบเดียว (One to One Testing, 1 : 1) ย่อย
จํานวน 3 คน โดยทดลองกับนักเรียนเก่ง กลาง อ่อน
อย่างละ1 คน (2) ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Grroup
Testing,1 : 3) จํานวน 9 คน โดยทดลองกับนักเรียน เก่ง
ปานกลาง อ่อน อย่างละ 3 คน (3) ทดลองแบบกลุ่มใหญ่
(Small Grroup Testing, 1: 10) จํานวน 30 คน โดย
ทดลองกับนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 10 คน
ผลการวิเคราะห์ทงั ้ 3 กลุ่ม พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทีส่ ร้างขึน้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
6.4ll วิธดี าํ เนินการวิจยั
ดํ า เนิ น การทดลองเก็บ ข้อ มู ลโดยให้ผู้ เ รีย นศึก ษา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และทําแบบทดสอบทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
ซึ่ ง ผ่ า นการหาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบและการหา
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว มา
ดํ า เนิ น การทดลองกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ซึ่ง เป็ น นั ก เรีย น
โครงการเครื่ อ งเงิ น นอกเวลาเรี ย น โรงเรี ย นศึ ก ษา
สงเคราะห์แม่จนั จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน
6.4.1llขัน้ เตรียมการ
1)llเตรี ย มสถานที่แ ละเครื่ อ งมื อ ในการ
ทดลอง คือ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึ กหัดระหว่าง
เรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียน
์
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Tablet)
2)llเตรียมกลุ่ มตัวอย่ าง โดยแจ้งให้กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ได้ลงทะเบียนฝึ กอาชีพนอกเวลาเรียนในงาน
การทําต่ างหูดอกพิกุลทราบเรื่องสถานที่ วันที่และเวลา
ดังนี้
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

(ก) สถานที่ คือ ห้องเครื่องเงิน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
(ข) วันที่ คือ 9 -15 ธันวาคม 2555
(ค) เวลา คือ 18.00 น. – 20.00 น.
3)llเตรียมห้องเครื่องเงิน ประสานงานกับ
อาจารย์ท่ีสอนวิชาเครื่องเงิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
แม่จนั จังหวัดเชียงราย โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบ
หน้าจอสัมผัส (Tablet) 1 คน ต่อ 1 เครื่อง
6.4.2ll ขัน้ ดําเนินการวิจยั
การทดลองในครัง้ นี้ ใ ช้ เวลาในการทดลองทัง้ หมด 14
ชัวโมง
่
โดยดําเนินการดังนี้
1) ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการเรี ย นวิ ธี ใ ช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กลุ่มตัวอย่างทราบแล้วให้ทุกคน
ทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จํานวน 70 ข้อ 70
คะแนน ใช้เวลา 60 นาที
2)llให้กลุ่มตัวอย่างทัง้ 30 คน เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การทําเครื่องเงิน ในงานการ
ทําต่างหูดอกพิกุล ซึ่งประกอบไปด้วย 12 บท หลังจาก
เรียนเสร็จ 1 บท ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรียน (Exercise) โดยใช้เวลา 1 บทต่อ 10 นาที ในการ
ทําแบบฝึกหัดแต่ละบท
3)llเมื่อกลุ่ ม ตัวอย่ างเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จบทัง้ 12 บทแล้ว ผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียน (Post์
test) จํานวน 70 ข้อ 70 คะแนน ซึ่งเป็ นข้อสอบชุด
เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนแต่ทาํ การสลับตัวเลือกและ
สลับลําดับข้อ ใช้เวลาในการทดลอง 60 นาที
4)llจากนั ้น ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทํ า แบบ
สอบถามความพึงพอใจ เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่ อ หนั งสือ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์สํา หรับเครื่อ งคอมพิว เตอร์
พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน
6.5ll การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) การหาประสิทธิภาพหนั งสืออิเล็กทรอนิ กส์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง
การทําเครื่องเงิน คํานวณโดยใช้สตู ร E1 / E2 [4]
E1 =
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ΣX
N
A

x 100 %

ΣF
N
B

E2 =

x 100 %

2) การเปรียบเทียบแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิหลั
์ งใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การ
ทํ า เครื่ อ งเงิ น โดยการทดสอบค่ า ที แ บบไม่ อิ ส ระ
คํานวณจากสูตร

∑D
n∑ D − (∑ D )

t=

2

2

n −1

3) คะแนนเฉลีย่ คํานวณจากสูตร
X =

∑X
N

4) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คํานวณจากสูตร
S.D . = ∑ (X − X )

2

n −1

5) การหาความเทีย่ ง (Validity) โดยใช้สตู รดัชนี
ค่าความสอดคล้อง (IOC)
IOC =

∑R
n

6) วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ หาค่า
ความเชื่อมันของแบบทดสอบใช้
่
สตู ร คูเดอร์ ริชาร์ดสัน
r tt =

n


1 −
n − 1 

S t2

=

∑ pq 
s t2 

N ∑ X 2 − (∑ X )

2

N (N − 1)

7) การวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย
p=

R
N
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8) การวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก
8) การวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก
Ru − Re
r = Ru − Re
N
r=
N
2
2

7. ผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูล
7. 7.1
ผลการวิ
เคราะห์กษาประสิ
ขอ้ มูล ทธิภาพของหนังสืออิเล็ก
ผลการศึ
7.1กส์สผลการศึ
ธิภาพของหนั
งสืออิาเล็จอก
ทรอนิ
าํ หรับเครืก่อษาประสิ
งคอมพิทวเตอร์
พกพาแบบหน้
ทรอนิ
หรับเครื
่องคอมพิ
าจอ
สัมผัสกเรืส์่อสงาํ การทํ
าเครื
่องเงินทัวง้ เตอร์
12 พกพาแบบหน้
บท ตามเกณฑ์
สัมาตรฐาน
มผัสเรื่อง 80/80
การทําเครื่องเงินทัง้ 12 บท ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80
1741
30 x 100%
E1 = 1741
30 x 100%
E1 = 70
70
E1 = 82.90
E1 = 82.90
จากผลการคํานวณพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือ
ประสิทวธิเตอร์
ภาพของหนั
งสือ
อิเ ล็จากผลการคํ
กทรอนิก ส์สาํานวณพบว่
หรับเครื่อา งคอมพิ
พ กพาแบบ
อิหน้เ ล็ากจอสั
ทรอนิ
บเครืา่อเครื
งคอมพิ
พ กพาแบบ
มผักสส์เรืส่อํางหรัการทํ
่องเงินวเตอร์
ประเมิ
นจากผล
หน้
า
จอสั
ม
ผั
ส
เรื
่
อ
ง
การทํ
า
เครื
่
อ
งเงิ
น
ประเมิ
นจากผล
คะแนนการทําแบบฝึ กหัดระหว่างเรียน (E1) พิ
จารณา
คะแนนการทํ
า
แบบฝึ
ก
หั
ด
ระหว่
า
งเรี
ย
น
(E
)
พิ
จสูารณา
1
จากคะแนนระหว่างเรียนได้เท่ากับร้อยละ 82.90
งกว่า
จากคะแนนระหว่
า
งเรี
ย
นได้
เ
ท่
า
กั
บ
ร้
อ
ยละ
82.90
สู
งกว่า
สมมติฐานร้อยละ 80 ทีก่ าํ หนดไว้
สมมติฐานร้อยละ 80 ทีก่ าํ หนดไว้
1815
E2 = 1815
30 x 100%
E2 = 30 x 100%
70
70
E2 = 86.42
E2 = 86.42
จากผลการคํานวณพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือ
ประสิทวธิเตอร์
ภาพของหนั
งสือ
อิเ ล็จากผลการคํ
กทรอนิก ส์สาํานวณพบว่
หรับเครื่อา งคอมพิ
พ กพาแบบ
อิหน้เ ล็ากจอสั
ทรอนิ
บเครืา่อเครื
งคอมพิ
พ กพาแบบ
มผักสส์เรืส่อํางหรัการทํ
่องเงินวเตอร์
ประเมิ
นจากผล
หน้
า
จอสั
ม
ผั
ส
เรื
่
อ
ง
การทํ
า
เครื
่
อ
งเงิ
น
ประเมิ
นจากผล
คะแนนการทํ า แบบทดสอบหลัง เรี ย นด้ ว ยหนั
ง สื อ
คะแนนการทํ
า
แบบทดสอบหลั
ง
เรี
ย
นด้
ว
ยหนั
ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E2) พิจารณาจากคะแนนการทําแบบ
อิเล็กทรอนิกง เรี
ส์ ย(Eนได้
2) เพิ
ทดสอบหลั
ท่จาารณาจากคะแนนการทํ
กับ ร้อ ยละ 86.42 สูางแบบ
กว่ า
ทดสอบหลั
ง
เรี
ย
นได้
เ
ท่
า
กั
บ
ร้
อ
ยละ
86.42
สู
ง
กว่ า
สมมุตฐิ านร้อยละ 80 ทีก่ าํ หนดไว้
สมมุ7.2
ตฐิ ผลการเปรี
านร้อยละ 80
ทีก่ ยาํ หนดไว้
ยบเที
บแบบทดสอบก่อนเรียนและ
7.2
ผลการเปรี
ย
บเที
ย
บแบบทดสอบก่
ยนและ
แบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ
ห์ ลั ง เรี ย นด้อวนเรี
ยหนั
ง สื อ
แบบทดสอบวั
ด
ผลสั
ม
ฤทธิ
ห
ลั
ง
เรี
ย
นด้
ว
ยหนั
์
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ
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ตารางที่ 1llผลการทดลองสมมุตฐิ านก่อน – หลังเรียน
ตารางที่ 1llผลการทดลองสมมุ
ตฐิ านก่อน – หลังเรียน
ด้วย t-test แบบ dependent
dependent
t
df Sig.
คะแนน ด้วยXt-test แบบ
S .D.
คะแนน
X
ก่อน - หลัง -17.033
ก่อน - หลัง -17.033

S .D.

6.425
6.425

t
-14.522
-14.522

df
29
29

Sig.
.000
.000

ผลการทดสอบสมมุติฐานคะแนนการทดสอบก่อ น
ติฐ่มานคะแนนการทดสอบก่
เรียผลการทดสอบสมมุ
นและหลังเรียนของกลุ
ตัวอย่างทีเ่ รียนด้วยหนังอสืนอ
เรี
วอย่างทีวเตอร์
เ่ รียนด้พวกพาแบบ
ยหนังสือ
อิเยล็นและหลั
กทรอนิกงส์เรีสยํานของกลุ
หรับเครื่ม่อตังคอมพิ
อิหน้เ ล็ากจอสั
ทรอนิ
บเครืา่อเครื
งคอมพิ
พ กพาแบบ
ม ผักสส์เรืส่อํางหรัการทํ
่องเงินวเตอร์
จํานวน
30 คน
หน้
า
จอสั
ม
ผั
ส
เรื
่
อ
ง
การทํ
า
เครื
่
อ
งเงิ
น
จํ
า
นวน
คนง
พบว่านักเรีย นมีผลสัมฤทธิท์ างการเรีย นหลัง30
เรียนสู
พบว่
กเรียยนแตกต่
นมีผลสัามงกั
ฤทธิ
งเรียนสู
กว่าก่าอนันเรี
นอย่ท์ างการเรี
างมีนัยสํยาคันหลั
ญทางสถิ
ติทง่ี
กว่
า
ก่
อ
นเรี
ย
นแตกต่
า
งกั
น
อย่
า
งมี
น
ั
ย
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต ิท ่ี
ระดับ .05
ระดับ7.3.05ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อ
กเรีวยยหนั
นทีม่ งตีสื่ออ
หนัง7.3
สืออิเผลการศึ
ล็กทรอนิกกษาความพึ
ส์พบว่า นังกพอใจของนั
เรียนทีเ่ รียนด้
หนั
ออิเล็กกทรอนิ
กส์บพเครื
บว่า่อนังคอมพิ
กเรียนทีวเตอร์
เ่ รียนด้พวกพาแบบ
ยหนังสือ
อิเ ล็งกสืทรอนิ
ส์สํา หรั
อิหน้เ ล็ากจอสั
ทรอนิ
บเครื
่อ งคอมพิ
พงกพาแบบ
มผัสกเรืส์ส่อําง หรั
การทํ
าเครื
่องเงิน มีวคเตอร์
วามพึ
พอใจอยู่
หน้
า
จอสั
ม
ผั
ส
เรื
อ
่
ง
การทํ
า
เครื
อ
่
งเงิ
น
มี
ค
วามพึ
ง
พอใจอยู
ในระดับดีมากทีส่ ุด มีคะแนนค่าเฉลีย่ ( X = 4.54,
S.D.่
=ในระดั
0.67)บดีมากทีส่ ุด มีคะแนนค่าเฉลีย่ ( X = 4.54, S.D.
= 0.67)
8. สรุปอภิ ปรายผล
8. 8.1llประสิ
สรุปอภิ ปรายผล
ทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับ
8.1llประสิ
ภาพของหนั
ออิเล็มกผัทรอนิ
สาํ หรับา
เครื่อ งคอมพิทวธิเตอร์
แ บบหน้งาสืจอสั
ส เรื่อกงส์การทํ
เครื
งคอมพิ
แ บบหน้
า จอสัากัมบผัส เรื82.90/86.42
่ อ ง การทํ า
เครื่อ่ องเงิ
น พบว่ว เตอร์
ามีประสิ
ทธิภาพเท่
เครื
่องเงิ
น พบว่ทา่ีกมีํ าปหนดสาเหตุ
ระสิทธิภาพเท่
สูง กว่
า เกณฑ์
ท่ีเาป็กันบเช่ น82.90/86.42
นี้ เ พราะว่ า
สูหนัง กว่
ท่ีกํ ากหนดสาเหตุ
เ ป็ น เช่ นวเตอร์
นี้ เ พราะว่
งสือา อิเกณฑ์
เล็กทรอนิ
ส์สาํ หรับเครืท่อ่ีงคอมพิ
พกพาา
หนั
งสืออิาเจอสั
ล็กทรอนิ
หรับเครื
่องคอมพิ
พกพา
แบบหน้
มผัสเรืกส์่อสงาํ การทํ
าเครื
่องเงิน วทีเตอร์
่สร้างขึ
น้ ได้
แบบหน้
า
จอสั
ม
ผั
ส
เรื
่
อ
ง
การทํ
า
เครื
่
อ
งเงิ
น
ที
ส
่
ร้
า
งขึ
ผ่ า นกระบวนการขัน้ ตอนการวิ จ ั ย กล่ า วคื อ ผ่น้ าได้น
ผ่กระบวนการตรวจสอบจากผู
า นกระบวนการขัน้ ตอนการวิ
จ ั ย กล่่อาหาดั
วคืชอนีคผ่วาม
าน
เ้ ชีย่ วชาญเพื
กระบวนการตรวจสอบจากผู
เ้ ชีย่ วชาญเพื่อหาดัชทนีธิคภวาม
สอดคล้อง คุณภาพของแบบทดสอบและประสิ
าพ
สอดคล้
อ
ง
คุ
ณ
ภาพของแบบทดสอบและประสิ
ท
ธิ
ภ
ของหนั งสืออิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ด ัง กล่ า วได้ ท ดลองใช้ กาพับ
ของหนั
า วได้ ท่มดลองใช้
นักเรียนงสื3ออิครัเ ล็ง้ ก ทรอนิ
ทัง้ แบบก ส์1:ด ัง กล่
1 แบบกลุ
ย่อย 1:ก ับ3
นัและแบบกลุ
กเรียน 3 ่มครั
ง้ 1:
ทัง้ 10
แบบนํามาพั
1: 1ฒนาปรั
แบบกลุ
่มย่งอให้ย ด1:
ใหญ่
บปรุ
ที ส่ี ุด3
และแบบกลุ
่มใหญ่ 1: 10 จนํริางมาพัทํฒานาปรั
ดที ส่ี ุด
ก่ อ นนํ าไปทดลองใช้
ให้ นั บกปรุ
เรี ยงให้
นสนใจ
ก่กระตื
อ นนํอ รืาไปทดลองใช้
จ ริ ง ทํ า ให้ นมั กีปเรี
ย นสนใจ
อ ร้น ช่ ว ยให้ก ารสอนของครู
ระสิ
ทธิภ าพ
กระตื
อ
รื
อ
ร้
น
ช่
ว
ยให้
ก
ารสอนของครู
ม
ี
ป
ระสิ
ภยาพน
อีกทัง้ ยังเป็ นสิง่ แปลกใหม่สาํ หรับนักเรียนทําให้นทักธิเรี
อีไม่กเทับืง้่อยัหน่
งเป็ายนสิซึง่ ง่ แปลกใหม่
กเรียกนทํ
าให้ยนบเที
ักเรียยนบ
สอดคล้องกัสาํบหรั[5]บนัการศึ
ษาเปรี
ไม่
เบืม่อหน่
ายท์ ซึางการเรี
ง่ สอดคล้อยงกันของนั
บ [5] การศึ
ษาเปรี
ผลสั
ฤทธิ
ก ศึกกษาที
่ เ รียยบเที
นด้ยวบย
ผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นของนั ก ศึก ษาที่ เ รี ย นด้ ว ย
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

หนั ง สือ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ก ับ การสอนด้ว ยวิธีป กติร ะดับ
หลัก สูต รวิช าชีพ ระยะสัน้ ผลการวิจ ัย พบว่ า หนั ง สือ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์มีป ระสิท ธิภ าพ E1/E2 มีค่ า เท่ า กับ
82.20/86.00 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่ าํ หนดไว้
8.2llผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของกลุ่ มตัวอย่ างหลัง
เรี ย นด้ ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัสเรื่อง การทําเครื่องเงิน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .05 สาเหตุ ท่ี เ ป็ น เช่ น นี้ น่ า จะเป็ น
เพราะว่าอาจมีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ ผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรม
การเรียนการสอนโดยคํ านึ งถึงความแตกต่ างระหว่ าง
บุ ค คล อัน เนื่ อ งมาจากนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นทั ง้ หมดเป็ น
นักเรียนทีไ่ ม่เคยผ่านการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
8.3llนัก เรีย นมีค วามพึง พอใจต่ อ การเรีย นที่เ รีย น
ด้ว ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาแบบหน้ า จอสัม ผั ส เรื่ อ ง การทํ า เครื่ อ งเงิ น
โดยรวมอยู่ในระดับดีมากทีส่ ดุ สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้น่าจะ
เป็ นเพราะว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด ังกล่าวมีรูปภาพ
ประกอบเนื้อเรื่องทุกขัน้ ตอนอย่างชัดเจน เรื่องราวไม่
ซับซ้อน เข้าใจง่าย สนุ กสนาน จึงทําให้นักเรียนเกิด
การเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว ซึง่ สอดคล้องกับ [6] ได้ทํา
การวิจยั เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการ
ผลิต สิ่งพิมพ์บรรจุ ภัณฑ์ ผลการวิจ ยั พบว่ านักศึกษามี
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในระดับดี ( X = 3.99,
S.D. = 0.68)
9. ข้อเสนอแนะ
9.1llครูผู้ส อนวิชาชีพ ควรศึก ษาวิธีการใช้ห นังสือ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด ก่อนทีจ่ ะมีการจัดการเรียน
การสอนให้ก ับ ผู้เ รีย น ซึ่ง จะส่ง ผลให้นัก เรีย นเข้า ใจ
วิธีก ารใช้ ต ามลํ า ดับ ขัน้ ตอนเช่ น การเปิ ด ปิ ด เครื่อ ง
Application แอพพลิเคชันที
่ ใ่ ช้ในการเปิ ดอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ วิธกี ารเปิ ดอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ก่ อ นที่จ ะมีก ารเรีย น จึง จะส่ ง ผลให้นั ก เรีย นประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
9.2llโรงเรียนที่มกี ารจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ได้
แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือ ทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริมการ
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พัฒนาอาชีพ นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การ
ทําเครื่องเงินที่สร้างขึ้น สามารถนํ าไปประยุ กต์ใช้ก ับ
หน่วยงาน โรงเรียน ชุมชนหรือผูท้ ม่ี คี วามสนใจในการจัด
ฝึ กอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาอาชีพเรื่อง การทําเครื่องเงิน
เพื่อนําความรูน้ นั ้ ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กบั ผูท้ ่ี
มีความสนใจ
9.3llหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุ นค่าใช้จ่า ย
อย่างจริงจัง ในการดําเนินงานกับกลุ่มมาตรฐานอาชีพ
การทําเครื่องเงิน โดยมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งระหว่างเจ้าของอาชีพ ช่างผู้ชํานาญงาน ช่าง
ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น นักวิชาการและหน่ วยงานของรัฐที่
สามารถทําให้เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
9.4llเครื่อ งมือ ที่สร้า งขึ้น สามารถพัฒ นาและสร้า ง
ความน่าสนใจ โดยการให้เห็นภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ
การปฏิบตั ิงานอย่างละเอียดเช่น ภาพเครื่องมือขณะ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนําวิธกี ารใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย
และวิธกี ารเก็บรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้อง ฯลฯ
9.5llการทดลองครัง้ ต่ อไปควรใช้กลุ่ม ตัวอย่าง ใน
โรงเรียนอื่น ๆ ชุมชนหรือหน่ วยงานทีม่ กี ารฝึ กอบรม
เกีย่ วกับการทําเครื่องเงิน
9.6llควรมีการพัฒนาการออกแบบการทดลองโดย
การเปรี ย บเทีย บผลระหว่ า งเรีย นกับ ผู้ ท่ีเ รี ย นด้ ว ย
หนัง สือ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละผู้ท่ีไ ม่ ไ ด้เ รีย นด้ว ยหนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ ถึงความแตกต่างของผลสัมฤทธิในการ
์
ปฏิบตั งิ านเรื่อง การทําเครื่องเงิน
9.7llการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของเนื้อหาทางด้าน
ั ญา ในการวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไปควรมีก ารวิเ คราะห์
สติป ญ
เนื้ อ หาในหัว ข้อ เรื่อ ง ข้อ ควรระวัง ในการใช้เ ครื่อ งมือ
วิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ อย่ า งถู ก วิ ธี วิ ธี ก ารเก็ บ รัก ษา
เครื่องมือ
9.8llเครื่องมือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ถือว่ามีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดีมากที่สุด ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ ต่ อไปจึงควร
ศึกษาและวิจยั เพื่อให้ผเู้ รียนมีความสามารถด้านทักษะ
ฝีมอื
9.9llควรมีการวิจยั และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่น ๆ เช่น ประเภทตํารา ประเภท มีเสียงอ่าน
อัลบัม้ ภาพ เพื่อใช้เป็ นสือ่ ในการจัดการเรียนการสอน
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9.10llควรศึกษาองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการ
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดการเรียนรู้ เช่น
ขนาดตั ว อั ก ษร การจั ด วางภาพ การใช้ เ สีย งและ
สภาพแวดล้อมในการศึกษา
10. กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั นี้สาํ เร็จลงได้ด้วยดี ก็เพราะความกรุณา
อย่างยิง่ ของอาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิรยิ านนท์ อาจารย์
ดร.เอนก เทียนบูชา ดร.เพิ่ม สุข นิติสงิ ห์ อาจารย์
ดร.ทัก ษิ ณ า เครือ หงส์ อาจารย์ วิน �ู ด า แซ่ ย่ า ง
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อํานวยการและอาจารย์โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แม่จนั จังหวัดเชียงราย คุณพ่อ คุณแม่ พีช่ าย
และน้องชาย ตลอดจนหลายท่านทีไ่ ม่ได้เอ่ยนาม ทีค่ อย
ให้คํ า แนะนํ า และให้ข้อ เสนอแนะแก่ ผู้วิจ ัย ขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552.
[6]fวีรนุช สกุลเหลืองอร่าม. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องการผลิตสิง่ พิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์. วิทยานิพนธ์วทิ ยา
ศาตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิม พ์
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